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Pirr av förväntan och månaders planering Det vore en 
ära att få vara där och dela denna stora dag 

tillsammans med er!

Traditionellt eller otraditionellt, i hemlighet eller med alla 
ni känner, på ett slott eller på en brygga…  kärleken kan 

uttrycka sig på många olika sätt och alla är lika 
välkomna det spelar ingen som helst roll bara det är 

KÄRLEK så går jag igång!



Före er vigseldag…

...tack för er bokningsförfrågan!

Vi har nu inlett vår första kontakt mellan varandra och jag 
hoppas att vi ska känna att vi är rätt för varandra. Det är en 
viktig dag för både er och mig, därför ska det kännas rätt i 
hjärtat.

Ni har nu gjort en bokningsförfrågan på min hemsida och ni 
har fått den här guiden i er mejlbox. När ni har  bokat mig 
kommer jag att vilja träffa er för att få veta era förväntningar 
och hur jag kan tillmötesgå detta. 

Under detta möte kommer jag behöva veta i stora drag hur 
dagen kommer att se ut. Vad för slags bilder vill ni ha, hur 
många platser ska vi fota på, vilka ska fotas osv? Fundera 
gärna i förväg och förbered frågor. Jag ger er råd utefter 
mina erfarenheter. 

Vi träffas hemma hos er, på stället där vi ska fota eller på 
annat överenskommet ställe. Ta gärna med er bilder i 
mobilen eller liknande och visa mig vart ni tänkt vi ska 
fotografera om ni har ett specifikt önskemål. Har ni inga 
önskemål har jag vackra platser att rekommendera. 

Blir det ändringar under tiden behöver jag få veta dem via 
mejl eller telefon. Har ni ytterligare frågor i väntan på den 
stora dagen får ni gärna fråga mig! Det är bra om så mycket 
som möjligt är löst innan dagen D. 



Den stora dagen…

...när dagen med stort D äntligen är här infinner det sig ett 
pirr i magen på mig. Jag verkligen älskar att få uppleva er 
kärlek mellan varandra. Det är en stor förmån att få vara 
delaktig i någon annans liv, speciellt en dag som denna!

Förberedelserna... 
...du vet  väl om att jag kan vara med från det ögonblick ni 
vaknar på morgonen! Jag är morgonpigg och fotar gärna era 
förberedelser. Allt från när champagnekorken flyger till när 
klänning eller manschettknappar ska knäppas och håret ska 
lockas eller plattas. 



Fotografering innan vigseln…

...har ni valt att jag ska börja min arbetsdag med att 
fotografera era porträtt innan vigseln är det nu vi träffas 
första gången dagen D. 

Ibland är det så att ni inte har träffats under dagen förrns nu. 
Jag gör gärna ett s.k. “första möte” där ni får chans att visa 
era känslor i lugn och ro. Jag instruerar er men meddela mig 
innan så jag vet om det och kan planera det.

Vi kan vara på flera platser för fotografering, det är bara kul, 
men tänk på att tiden måste förlängas då. Är det barn som 
ska vara med på fotograferingen tar även det längre tid för 
de små rackarna är inte alltid på humör och vi får anpassa 
oss lite efter dem.
 
Vill ni fota porträtt efter vigseln går det alldeles utmärkt så 
länge det är avsatt tid till det och ni inte känner er stressade 
att era gäster väntar på er.



Fotografering under vigseln…

...borgerlig eller kyrklig vigsel spelar ingen roll, det finns 
moment värda att föreviga hur än er vigsel ser ut.
 
Jag vill anlända till vigselplatsen ca 30 minuter innan. Då 
lusläser jag ordningen på allt i programmet om ni har ett 
sådant och det är bra om det finns ett extra till mig eller en 
kludd på ett papper går med bra. Om ni har gäster 
fotograferar när de anländer och lite detaljer på platsen, 
sådant som gör er vigsel unik. 

Hur jag rör på mig och vart jag står är upp till er som brudpar 
och vigselförrättaren. De flesta brudpar märker mig inte ens 
då jag försöker röra på mig när det spelas musik/sjungs eller 
när gästerna själva är i rörelse. Men om allt detta  pratar vi om 
på vårt möte innan. Likväl vill jag i förväg veta om ni tänker 
göra något speciellt tex köra in ringen på en radiostyrd bil, 
tända ett ljus för en avliden släkting, någon ska lämna över 
ena parten osv. Vet jag detta i förväg kan jag planera min 
placering och få bästa möjliga vinkel att fota från. 



Efter vigseln…

...kan ni pusta ut och motta gästernas jubel och gratulationer! 
 Många kyssar blir det och ibland kan jag bli riktigt generad 
inför “mina” brudpars kärlek som de så öppet visar mot 
varandra. Jag skriver det igen för det är verkligen en förmån 
att få ta del av denna kärlek som sprudlar ur ett brudpar! 

Efter vigseln vill som oftast gästerna, om ni inte viger er i 
hemlighet, gratulera er. Ta god tid till detta för det är viktigt för 
gästerna att få visa sin uppskattning till er. 

Om ni vill är jag givetvis där och fotograferar detta!
Några brudpar väljer att gästerna ska kasta ris, några väljer 
bubblor och en del väljer både och och ja varför välja när 
man kan ha både och. 



Festen...

...vill ni så fotar jag gärna lite mingel, dekorationer och er 
ankomst till  festlokalen. Det kan vara dukning, glada skratt 
och när ni anländer i ert vrålåk om ni har ett sådant. 

När vi skiljs åt…
När ni festar som mest börjar mitt arbete framför datorn. 

Jag vet hur nyfiken man är på sina bilder! Därför försöker 
jag redan  samma kväll eller dagen efter grundredigera 1-2 
bilder som jag mejlar er. Som ett smakprov på resten av 
bilderna. Jag vill så gärna visa er hur vackra ni är så fort 
som möjligt! Bilderna ni får här är med min stämpel på och 
får delas och taggas så mycket ni vill. 

Betalning...
När ni bokar mig tar jag ut en bokningsavgift på 1 timmes 
fotografering (f.n 2495:-). Den pengen kommer sedan att 
dras av från er slutliga faktura. Bokningsavgiften fås inte 
tillbaka om ni avbokar fotograferingen. 

Efter fotograferingen skickar jag en faktura till er mejl, ni har 
30 dagar på er att betala. Bilderna får ni tillgång till när de är 
färdigredigerade OCH efter er faktura är betald.

Milersättning tillkommer om fotograferingen sker mer än 5 
mil från Burseryd.

Jag hoppas att ni nu fått en liten inblick i hur jag arbetar och 
att ni tycker detta känns bra. Jag hoppas att vi verkligen 
matchar varandra och får en rolig dag ihop fylld med kärlek! 



Priser...

“To the moon and back”

Detta ingår:

Möte inför

1 timmes fotografering. Endast 
porträttbilder på brudparet och enstaka 

med följet på en plats.

5 grundredigerade högupplösta bilder

2495:- inkl. moms Vill du köpa alla bilder 
som visas i urvalet blir det totala priset 

3995:- eller 300:-/bild

“Forever”

Detta ingår:

Möte inför

4 timmars sammanhängande tid. 
Porträttbilder (inklusive på brudföljet), 
detaljer, vigsel och  gratulationer på 

vigselplatsen.

15 grundredigerade högupplösta bilder och 
en förstoring 40x50 på Hahnemühle Fine Art 

papper som har en slät matt yta.

9495:- inkl. moms Vill du köpa alla bilder 
som visas i urvalet blir det totala priset 

13995:- eller 300:-/bild
Köper ni alla bilder ingår självklart en 

förstoring som ovan i priset.

“Forever and ever”

Detta ingår:

Möte inför

6 timmars sammanhängande tid. 
Porträttbilder (inklusive på 
brudföljet), detaljer, vigsel,  

gratulationer på vigselplatsen, mingel 
på festplatsen och dukning.

25 grundredigerade högupplösta 
bilder och en förstoring 40x50 på 
Hahnemühle Fine Art papper som 

har en slät matt yta.

12495:- inkl. moms Vill du köpa alla 
bilder som visas i urvalet blir det 

totala priset 20995:- eller 300:-/bild
Köper ni alla bilder ingår självklart en 

förstoring som ovan i priset.
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